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Urinary Infection
Health Care TEST

معلومات عامة:
البولية،  املسالك  التهاب يصيب  البولية هو  املسالك  عدوى 
تتألف  األمعاء.  بكترييا  وخاصة  البكترييا  عادة  به  تتسبب 

املسالك البولية من اإلحليل، املثانة، الحالب والكلية.

البولية  املسالك  يف  االلتهابات  من  النساء  تعاين  ما  عادة 
بسبب ِقصرَ األحليل األنثوي التي عادة ما تفضله البكترييا. 
ما يقارب الـ 11% من النساء يصابون بإلتهاب املسالك البولية 
سنوياً. مع هذا، كبار الُعمر من الرجال يصابون هم ايضاً إذا 
كانوا يعانون من تضخم يف ُغدة الربوستاتا التي متنع تدفق 

البول.

ال  انه  أي   ( ُمعقامً  البول  يكون  اإلصحاء،  األشخاص  عند 
يحتوي عىل أية كائنات حية دقيقة (. إحدى أفضل الطرق 
مثانتك  بتفريغ  هي  ُمعقمة  بولية  مسالك  عىل  للحفاظ 
بالكامل عىل فرتات منتظمة. عادة ما يصيب األلتهاب أوال 
اإلحليل تم ينترش صعودا للقسم العلوي من املسالك البولية 

حتى الكلية.

االعراض تختلف بشكل كبري، ويتوقف هذا عىل إذا ما كان 
القسم السفيل من املسالك البولية قد أصيب بااللتهاب أو 
القسم العلوي والسفيل معاً. عند إصابة القسم السفيل من 
املسالك البولية، يكون هنالك شعور  "بالشفيط " أو شعور 
بالحرق عند تفريغ املثانة، أو  رغبة قوية للترَبّول. قد يكون 
املثانة  أصابة  عند  قوية  رائحة  ذو  أو  قامتا  البول  لون  أيضا 
ايضا باأللتهاب، ما يعرف بإلتهاب املثانة الجلبوي ) التهاب 
العلوي  القسم  إصابة  عند   .) للمثانة  مريح  وغري  طفيف 
ُمشابهة،  تكون  قد  االعراض  باأللتهاب،  البولية  املسالك  من 
ُحمى  الظهر،  السفيل من  القسم  أمل يف  اىل وجود  باإلضافة 
التوجه  األمر   يتطلب  قد  الشديدة  الحاالت  ويف  وإرتعاش 
الخاصة  العوامل  عىل  الطبي  العالج  يعتمد  للمستشفى. 
وظروف املرض, عادة ما يستجيب املريض للعالج باملضادات 

الحيوية بشكل رسيع.

بدأ  يف  عادة،  البولية؟  املسالك  عدوى  تشخيص  يتم  كيف 
األمر يتم أستعامل رشائط إختبار. يتم وضع األرشطة يف عينة 
الربوتني،  األلتهاب:  لوجود  إشارة  أية  وجود  لتحديد  البول 
خاليا الدم البيضاء )leukocytes( أو النيرتيت )العديد من 
يف  النرتات  تُحول  البول  يف  تتواجد  ال  عادة  والتي  البكترييا 
الغذاء لنيرتيت(. عند وجود أي من هذه اإلشارات، هنالك 

حاجة لبحث ُموسع للبرَول وللمريض عىل حد سواء.

معلومات حول الفحص:
يكشف هذا األختبار عن وجود الربوتني، النيرتيت وخاليا الدم 

البيضاء يف البول.
الربوتني: ُمؤرش عىل عينة اإلختبار يتفاعل مع الربوتني املوجود 

يف البول مام يُغري لونه اىل األخرض.
يف  النرتات  تُحول  البول  يف  الجرام  سلبية  البكترييا  نيرتات:  
الغذاء اىل نيرتيت. يتفاعل النيرتيت مع مادة كيميائية يف مؤرش 

الفحص ليعطي لون مييل اىل الزهري.
خاليا الدم البيضاء: أنزيم )أسرتاز( لخاليا الدم البيضاء املحببة 
)أحد انواع خاليا الدم البيضاء االساسية( يسمح بتفاعل كيميايئ 
تُغري لون املؤرش اىل البنفسجي. ال ميكن الكشف عن خاليا دم 
املُحببة. مركبات كيميائية  البيضاء  الدم  بيض أخرى غري خاليا 
عىل مؤرش الفحص يجب التعامل معها عىل أنها مواد خطرة. 
بالرغم من أنها ال تسبب أية خطر إذا تم إتباع وإجراء الفحص 

وفقا للتعليامت.

يرجى مالحظة ما ييل:
للفحص، ينصح بأخذ عينة من البول األول يف الصباح، وذلك 
ألن البول يف الصباح يكون أكرث تركيزاً.  يجب أن ال تالمس 
عينة البول الذي أُخذ للفحص املاء يف املراحيض أو أي من 

األغراض الغري نظيفة وُمعقمة.
للنساء فقط: مينع القيام بالفحص خالل أو حتى ثالثة ايام 
العينة  تتلوث  ال  ان  يجب  الشهرية(.  )الدورة  الحيض  بعد 

بسوائل املهبل والتي قد تؤدي اىل نتائج خاطئة وُمضللة.

مالحظات هامة:
رجاءا ال تقم بأية قرارات طبية قبل التوجة لطبيبك. 

ميكن التخلص من فحوى عبوة الفحص مع الزبالة 
البيتية.

ماذا يتوجب عيل أن أفعل إذا كانت نتيجة 
الفحص أيجابية؟

نتيجة أيجابية ال تعني أنه تم أكتشاف جميع العنارص يف بولك. 
ايجابية، عىل األرجح أن  حتى لو كانت فقط إحدى األشارات 
هنالك أمر ما يف بولك، حتى لو مل يكن هذا السبب التهاب يف 
بأمكانه  والذي  وقت،  بأرسع  بطبيبك  إتصل  البولية.  املسالك 
ُخذ  رجاءا  طبيبك  زيارة  عند  اكرث.  دقيق  نحو  تشخيصك عىل 
أفضل عىل  الطبيب بشكل  التعليامت هذا إلعالم  معك كتاب 

نتيجة الفحص التي حصلت عليها والفحص الذي أجريته.

ماذا يتوجب عيل أن أعمل إذا كانت نتيجة 
الفحص سلبية؟

تذكر، تكون نتيجة فحصك سلبية فقط إذا كانت نتائج جميع 
العنارص سلبية. لكن إذا كنت ما زلت تشعر بعالمات ألتهاب 
املسالك البولية أو تعاين من أعراض أخرى، توجه عندها لطبيبك 

للقيام بفحص شامل أكرث.

متى يجب أستعامل األختبار الثاين؟
انتهاء  تاريخ  قبل  وقت  أي  يف  الثاين  األختبار  أستعامل  ميكن 
حفاظك  من  تأكد  األول.  القحص  نتيجة  من  للتأكد  الصالحية 
مع  ومقارنتها  الفحص  نتيجة  لتحديد  الفحص  تعليامت  عىل 

الصور املوجودة.

معلومات إضافية

إقرأ التعليامت جيدا قبل 
األستعامل!- إبقه بعيدا عن متناول 

األطفال
ال تستعمل األختبار بعد نفاذ صالحيته. إحفظه 

)30ºC-4( 86ºF-39º بني درجات الحرارى
أستعمل الفحص مرة واحدة فقط

ال تقم بتفكيك رشيط األختبار. لألستعامل 
الخارجي فقط

Exclusive Importer: 
RIMIPHARM  Medical Products Ltd 



التحضريات

إختبار  رشيطي  األستعامل،  تعليامت  اإلختبار:  عبوة   •
ُمغلفة وُمجففة ومحكمة اإلغالف

ثواين  عقرب  مع  ساعة  اىل  تحتاج   : لذلك  باإلضافة   -
ووعاء نظيف وُمعقم لجمع بولك

- قبل فتح أحد أرشطة اإلختبار، ابجث عن وعاء مناسب 
لجمع بولك

إجمع عينة من البول

إجمع عينة من البول للوعاء الذي أحرضته
تأكد من أن أرتفاع البول عىل األقل 3 سم 

القيام بالفحص

خاليا الدم البيضاء
وجود خاليا دم بيضاء يف البول هي دليل عىل وجود التهاب يف الكلية 
البكترييا توجد أيضا  الحاالت، عند تواجد  البولية. يف أغلب  واملسالك 
خاليا دم بيضاء يف البول. يف األلتهابات املُزمنة أو الحاالت املرضية يف 
اخر ايام املرض وبدء مرحلة الشفاء، قد تظهر خاليا دم بيضاء يف البول 
دون وجود البكترييا. عند تعاطي الدواء سيفاالكسني أو جينتامتسني، 
النتيجة  تشري  قد  البول،  السكر يف  مرتفع من  عند وجود مستوى  أو 
أو حامض  أمييبينيم، مريوبينيم  نتيجة سلبية خاطئة. عند تعاطي  اىل 

الكالفولينيك، قد تشري النتيجة اىل نتيجة أيجابية خاطئة.

نيرتيت
املسالك  يف  التخلص  يتم  التي  النيرتيت  مستويات  ترتفع  أن  ميكن 
البولية فقط بسبب تحول النيرتات اىل نيرتيت عىل يد البكترييا التي يف 
املسالك البولية. مع هذا، نتيجة سلبية واحدة لوجود النيرتيت ال تنفي 
وجود التهاب يف املسالك البولية، الن أعداد البكترييا وكميات النيرتيت 
)التي يتم تحويلها( يف البول قد تختلف إختالفا كبرياً. إذا مل يبقى البول 
ملدة طويلة يف املثانةـ بسبب الجوع، أو غذاء خاٍل من الخرضاوات أو 
تعاطي املضادات الحيوية، قد تشري النتيجة اىل نتيجة سلبية خاطئة. 
تعاطي أدوية تحتوي عىل فينازوبرييدين من جهة أخرى قد يؤدي اىل 

نتيجة أيجابية خاطئة. 

الربوتني
وجود الربوتني يف البول عادة ما يكون دليل لوجود التهاب يف الكلية. 
مه هذا هنالك حاالت أخرى تؤدي اىل وجود الربوتني. قد يكون هنالك 
يف  نزيف  أو  الربوستاتا  غدة  او  املثانة  التهاب  عند  البول  يف  بروتني 
املسالك البولية. سيقوم الطبيب بتشخيص حالتك عند وجود بروتني يف 
البول، ويحدد سبب أكتشافها. مضخات وريدية تحتوي عىل بوليفينيل 
بريوليدون أو أدوية تحتوي فينازوبرييدين قد تؤدي اىل نتيجة أيجابية 

خاطئة. 

فيام يتعلق بإشارات 
الفحص )املُعلامت(

تفسري النتائج

نتيجة سلبية
مؤرش خاليا الدم البيضاء 

يبقى باللون األبيض
مؤرش النيرتات يبقى 

باللون األبيض
مؤرش الربوتني يبقى باللون 

األصفر

خاليا دم بيضاء

نيرتيث

بروتني

نتيجة ايجابية 
للربوتني

إذا تغري لون املؤرش 
لالخرض، إذا قد تم الكشف 

عن وجود بروتني يف بولك.
)أنظر صورة 8 لنتيجة 

بروتنيسلبية(

ضع رشيط اإلختبار فوق 
عبوة التغليف املفتوحة 
لتجنب  توسيخ أسطح 
 أخرج رشيط األختبار 

وتخلص من فائض البول 
بهز الرشيط بخفة عىل 

اخرى بالبول.  أنتظر ملدة 
60 ثانية

طرف الوعاء كام هو ُمبني يف الرسم.

 قم بفتح أحد العبوات 
املحكمة اإلغالق 

وجذب رشيط 
اإلختبار. ال تلمس 
مؤرشات الفحص 

وتخلص من العبوة 

اغمر رشيط األختبار 
بعينة البول، تأكد من أن 

املؤرشات كلها            
مغمورة بالبول ملدة ثانيتني 

عىل األقل.
.يف سلة املهمالت البيتية.

نيرثيت

نتيجة أيجابية 
لخاليا الدم البيضاء

إذا تغري لون املؤرش 
للبنفسجي، معنى ذلك أنه 

إكتشاف خاليا دم 
بيضاء. )أنظر صورة 8 

لنتيجة سلبية(

 نتيجة أيجابية 
للنيرتات 

إذا تغري لون املؤرش اىل 
الزهري، دليل عىل وجود 

النيرتات يف بولك 
)أنظر صورة 8 لنتيجة 

سلبية( 

خاليا دم بيضاء

من ثم ينبغي إخراج 
خط الفحص وتجفيف 
فوائض البول املوجودة 
عىل حافة العبوة كام 

توصف .

وقرائها  النتائج  معاينة  ميكن  العملية  من  االنتهاء  بعد 
ألوان  وجود  اىل  االنتباه  ينبغي   : التالية  الصور  حسب 
ذات قوة مختلفة عام يوصف . ينبغي قراءة نتائج كل 

تطرأ عىل  تغيريات  أي  تجاهل  ينبغي   . انفراد  متغري عىل 
التي  اللون  التغيريات يف  أو  الفحص  ألوان أطراف خطوط 

تطرأ بعد أكرث من دقيقتني . 
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 أداء االختبار


